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Danie| Mudra si pro svojí práci VybraI V|astnítéma. Rozhod| 5e podrobit kritickému poh|edU jednu z ikon
modernistického urbanismu síd|iště sítná V Kladně. Jeho pohIed 5e zaměřiI především na kvaIitu a funkčnost
Veřejných prostranství a jejich potenciá| při případné dostaVbě. Jako kIadeňák místo dobře zná a svou Věcnou
ana|ýzu byI schopen rozšířit o emoce, které má s tímto pro5torem spojené' což mU pomoh|o nesk|ouznout
k dnes popu|ární kritice síd|iště, jako s|epé cesty při VýVoji města. sítné 5i Vážía dokáže zhodnotit její kvaIity.
Přesto dospě| k závěru, že IokaIitě chybí, respektive nemá dostatečně VyartikuIovaný Veřejný prostor _ těžiště
IokaIity' VeIkoryse zaIožené sítenské náměstí, je sice Vymezené čtyřmi soIitérnímiobjektY s adekVátní
městskou funkcí, aIe prostoroVé parametry, nevytváří požadované obytné prostředí' Výstupem z ana|ýz se staIo
téma dostaVby sítenského náměstí. HIedání adekVátnífunkce a formy, která by dokázaia proměnit místo
V kvaIitní Veřejný pÍostor' V této fázÍ projektu (DsN) projeviI Danie| 5amo5tatnost a schopnost vnímat prostředí
objektivně a vyváženě, umí si nastavit cesty poUžívat metodikU'

Při stanovenífunkce noVé budovy, jsme se rozhodIi VyUžít úVahy o umí5tění FakUIty biomedicínského
inženýrstvído města KIadna. UniVerzita, jako nový hybateI V převážně monofunkční |okaIitě bydIení se nám

zdá|a Vhodným kandidátem.

Koncept noVého objektu vycházÍ s kompozičnich vztahů sídIiště, hIedá cesty, jak noVý dům zakořenit do 5távající
struktury. Danie| přichází s k|ínem VIoženým mezifÍekventovanou komunikaci a dnešní park, rozdě|uje tzv.
sítenské námě5tí na dVě části a tím upravuje adekvátně měřítko prostoru, zároveň zajišťuje budoucímu náměstí
k|íd od frekventované komunikace. Usazuje dům na p|ochu dnešního parkoviště, které a5Í nejsi|něji ukazuje na

to, Že město je nastavené 5píš na rych|ost automobiIu než chůzi č|ověka. cesta ke konečnému tvaru bV|a
oVěřoVána na sérii pracovnich mode|ů a skic. Nakonec docházík Vnitřně rozpadlé, strUkturované formě
s Výraznou propojující horizontální|inií, která dům měřítkově ukotVíV konkUrenci sousedních objektů'

oanieI s VeIkou důs|edností a peč|iVostí zV|ádI sIožitou dispoziční strUkturu a WtVořiI někoIik dispozičních ceiků,
které jsou navzájem provázaný důmysIným systémem Vnitřní pa5áže. Konečná strUktura domu je promyš|ená a
Iogická, ukazuje na schopnost diplomanta pracovat v souvisIostech a komplexně. cením si odkazu na
průmysIovou tradici KIadna, která se odráží ve fasádách, měřítko předsaZeného oceIoVého p|áště zajÍšťuje
domu určitou míru abstrakce a dekoru, kterýje sVébytnou odpoVědína modernistický kontext'

Konečný vizuá|ní obraz působíveIkoryse. Jakýsi koráb z Hvězdných Vá|ek, který nasáVá a Vypouští sVé obyvateIe
za každodenními5tarostmi'''perforovaný soIitér, který dýchá ž]Votem' 5chopný reagovat V ÚroVni parterU na
jednotIivé situace' Daříse nejenom Vymezit centrá|nínáměstí, ale adekvátně reagovat na objety ČVUT a
KuIturního domu na jihu, aIe i severn í vygradovan ou přídíVytYčit směr k historickému centru či Vytvořit krytý
předpro5tor autobusové za5táVce. AdekVátníÚsj|íDanieI Věnuje dopravnímu řešeni Ulice cyriIa Boudy, čímž
dává svému projektu ceIostní charakter.

Záběr dipIomnÍho projektu byl úctyhodný, proto mU Ize prominout určitou nedotaženost V prezentacích

architektury, kdy prostorům chybidetaiI a atmosféra, přestože jsme při konzuItacích chara ktery jed n otIivých
míst dostatečně skIoňovaIi. ceIkoVě projekt hodnotím jako kvaIitní, úp|ný, přehIedný a přino5ný, inspiratiVní.
obsahově neIze nic vytknout' DokazUje, že Danie| .je přípraVen pustit se zodpoVědně do opravdových projektů,
kde upIatní sVůj strukturovaný přÍstup a věcno5t. DoporUčiI bych snad jen upřít adekVátní úsi|í prezentaci 5Vé

Vize prostřed nictvím pře5Vědčivých obrazů, protože to je mediu m, kterým je schopen architekt komun ikovat
s k|Íentem či Veřejností' Projekt hodnotím známkou B'
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